
 

                                               
 

 

O z n a m 

 
  
Dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že prijíma prihlášky na 
doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022 pre študijné programy: 
 
-  aplikovaná informatika (AI) v študijnom odbore informatika 
-  inteligentné informačné systémy (IIS) v študijnom odbore informatika 
-  manažment (M) v študijnom odbore ekonómia a manažment 

s nástupom od 1. septembra 2021. 
 
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa (Ing., resp. Mgr.).  
 
Informácie o doktorandskom štúdiu, študijných programoch, školiteľoch doktorandského štúdia sa 

nachádzajú na internetovej adrese http://www.fri.uniza.sk - Študenti – Doktorandské štúdium.  
Informácie o prijímacom konaní a témach dizertačných prác sa nachádzajú na internetovej adrese 

https://www.fri.uniza.sk/stranka/podavanie-prihlasok-na-doktorandske-studium 
 
Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.  
 
Počet prijímaných uchádzačov je závislý od úrovne uchádzačov a rozpočtu fakulty. Pre 

akademický rok 2021/2022 predpokladáme pre dennú formu štúdia 15 miest (AI-9, M-4, IIS-2) a pre 
externú formu štúdia 4 miesta (AI-2, M-1, IIS-1). 

 
Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium na FRI Žilinskej univerzity v Žiline 

výhradne v elektronickej forme je 
 

do 31. mája 2021.  
 

 
Postup pri podávaní prihlášky: 

1. do 31. mája 2021 uchádzač vyplní elektronicky na stránke: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky 
prihlášku na doktorandské štúdium, 
 
2. do 31. mája 2021 na e-mailovú adresu vedaref@fri.uniza.sk zašle prílohy: 

 zoskenovaný podpísaný životopis, formát Europass, 

 zoskenovaný notársky neoverený vysokoškolský diplom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, 
vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu,  

 vypracovaný rámcový projekt v rozsahu maximálne 5 strán. Projekt obsahuje súčasný stav, 
teoretické východiská, výskumné otázky a iné relevantné informácie potrebné pre riešenie 
vybranej témy. Uchádzač môže požiadať o spoluprácu na rámcovom projekte školiteľa 
predmetnej témy. 

 zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, 

 ďalšie doklady v elektronickej forme, svedčiace o ďalších odborných a vedeckých aktivitách, 

 výsledky v oblasti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási, 

 kópiu výpisu z účtu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 
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3. v deň prijímacieho konania je nutné priniesť vytlačenú a podpísanú prihlášku a spolu 
s dokumentmi v papierovej forme: 

 podpísaný životopis, formát Europass, 

 notársky overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia – vysokoškolský diplom, vysvedčenie 
o štátnej skúške, dodatok k diplomu. Ak nebol vydaný dodatok k diplomu,  potrebné je doložiť 
zoznam absolvovaných predmetov so známkami v rámci vysokoškolského štúdia potvrdený 
fakultou, ktorú uchádzač absolvoval, 

 overenú kópiu dokladu o vykonanej štátnej skúške z anglického jazyka (ak ju absolvoval). 
 
 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa riadi zákonom Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Prijímacie konanie na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční v 
dňoch od 21. 6. 2021 do 22. 6. 2021. Presný dátum prijímacej skúšky bude uchádzačom oznámený  
písomne najmenej 14 dní vopred. 

 Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania, 
ktoré sa skladá z overovania znalostí z anglického jazyka a rozpravy k projektu zvolenej témy dizertačnej 
práce. 
 Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho konania.  

 
Poplatok za prijímacie konanie je podľa Smernice Žilinskej univerzity v Žiline č. 116 v znení 

neskorších dodatkov stanovený vo výške 20 € (klasická aj elektronická prihláška). Poplatok sa uhrádza 
prevodným príkazom Žilinskej univerzite na účet SK96 8180 0000 0070 0026 9909 Štátna pokladnica, 
variabilný symbol 10533. Pri platbe je potrebné vždy uviesť meno platiteľa.  

 
Finančné náležitosti denného doktorandského štúdia: 

Denná forma štúdia je finančne zabezpečená štipendiom. Od 1. 1. 2021 je výška štipendia do 
vykonania dizertačnej skúšky 807,50 €. Po vykonaní dizertačnej skúšky 940,50 €. 

 
Finančné náležitosti externého doktorandského štúdia: 

V externej forme je výška poplatkov spojených so štúdiom stanovená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Smernice Žilinskej univerzity 
v Žiline č. 116 v znení neskorších dodatkov. Na Fakulte  riadenia a   informatiky  Žilinskej  univerzity 
v Žiline    bolo    stanovené   školné   pre   akademický   rok   2021/2022 v  externej forme štúdia vo výške 
2 000,00 €.  
 
 
V Žiline dňa 30. 3. 2021    
 
 
 
 
 
 
 
         doc. Ing. Emil Kršák, PhD., v. r.  
           dekan FRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina            Tel.: +421 41 513 4059  www.fri.uniza.sk 
IČO: 00397563                                                            IČ DPH: SK 2020677824                               DIČ: 2020677824 


